
  VC BERTEM-LEEFDAAL 

FICHE CLUBVISIE 

  

ALGEMEEN 

• Clubnaam: VC Bertem-Leefdaal 

• Roepnaam: B&L 

• Stamnummer: 05660 

• Kleuren: blauw-blauw / lichtblauw-blauw 

• Opgericht: 2005 als fusieclub 

• Site: Complex Leefdaal (‘Sint-Veronica’, Dorpstraat 257, 3061 Leefdaal) 

 

MIJLPALEN 

• 2005: Fusie tussen VC Leefdaal Vooruit en Rapid Bertem 

• 2005: Behoud stamnummer 05660 van Rapid Bertem 

• 2007: Oplevering accommodatie site Leefdaal, verhuis 1e en 2e ploeg naar Leefdaal 

• 2011: Audit Foot Pass Basic Label voor Jeugdopleiding 

• 2014: Oplevering kunstgrasveld site Leefdaal, sluiting complex Korbeek-Dijle 

• 2014: 2e ploeg als ‘jeugddoorstromingsteam’ en concretisering spelerstrajecten 

• 2015: Promotie 1e ploeg naar 2e Provinciale 

• 2016: Audit Foot Pass ** Provinciaal Label voor Jeugdopleiding 

• 2016: Officiële samenwerkingsovereenkomst met FC Moorsel (jeugd en meisjes) 

• 2017: Promotie 1e ploeg naar 1ste Provinciale 

• 2019: Hernieuwing audit Foot Pass ** Provinciaal Label voor Jeugdopleiding 

• 2020: Oplevering 2de kunstgrasveld site Leefdaal, sluiting site Bertem 

• 2020: Officiële samenwerkingsovereenkomst met Stormvogels Haasrode (jeugd) 

• 2020: Samenwerkingsovereenkomst met OHL (jeugd) 

• 2021: Oplevering sporthal site Leefdaal 

 

MISSION STATEMENT 

• Verleden in het hart, neus naar de toekomst! 

• Als moderne club met lokale wortels en een ambitieuze kruin streven wij naar verzorgd 

voetbal op provinciaal niveau bij jeugd en volwassenen, als aantrekkingspool bij een 

sociaal gebeuren voor jong en oud! 

 

KERNWAARDEN 

• Weg met de grenzen, durf met elkaar praten! 

• Samenhorig (als fusieclub en als mensen) 

• Transparant en communicatief 

• Verleden in het hart, neus naar de toekomst! 



• Traditiegetrouw en warmhartig  

• Moderne denkpatronen en looks 

• Respect! 

• Voor elkaar en elkaars waarden 

• Voor de schoonheid van het spel 

• Lokale wortels, ambitieuze kruin! 

• Lokale verankering en waarden 

• Provinciale ambitie 

 

KERNACTIVITEIT 

• De club wil via een lokaal verankerde doch ambitieuze 1e ploeg, een moderne 

voorbeeldaccommodatie en een moderne en kwaliteitsvolle jeugdopleiding een 

sociaal verzamelpunt vormen voor de inwoners van de gemeente Bertem en haar 

buurgemeenten. 

• De instroom van jeugdvoetballers, zo nauwkeurig en professioneel mogelijk begeleid 

in de eigen jeugdopleiding, is daarbij van primordiaal belang. Zo vergroten we 

enerzijds de voeling tussen speler en supporter en creëren we een familiale setting. 

Anderzijds maakt dit deel uit van de spelers- en keeperstrajecten, bedoeld om een 

totaalpakket te kunnen aanbieden aan de clubspelers en drop-out te beperken. 

 

VISIE & DOELSTELLINGEN 

• Het bestendigen van continuïteit op bestuurlijk niveau op de lange termijn. 

• Het bestendigen van financiële zekerheid op de lange termijn; 

• D.m.v. een professioneel en streng financieel beleid. 

• D.m.v. een positieve samenwerking met diverse, kleine en middelgrote 

private sponsoren. 

• D.m.v. een jonge, in grote mate zelf gegenereerde en dus betaalbare 1e en 2e 

ploeg. 

• D.m.v. een positieve samenwerking met de gemeente Bertem in de uitbouw 

en uitbating van de sportfaciliteiten, alsook in het benutten van andere, niet 

aan de club verbonden, faciliteiten. 

• Het afvaardigen van een 1e ploeg op het hoogst mogelijke provinciale niveau, geënt 

op een continue, regelmatige en positieve evolutiecurve. 

• De clubcoach wordt betrokken in het lange termijn-denken en krijgt 

voldoende tijd om de middellange termijn-doelstellingen te behalen. 

• Een jong, betaalbaar en ambitieus team wordt samengesteld uit gerichte 

versterkingen en eigen jeugdspelers, die al dan niet hun eindopleiding kregen 

bij jeugdopleidingen op een hoger niveau (Elite, IP). 

• Het afvaardigen van een 2e ploeg als ‘jeugddoorstromingsteam’, beschouwd als 

afwerkingsfase voor de grootste talenten uit de eigen jeugdopleiding aangevuld met 

een klein aantal meer ervaren spelers, op een ideaal intermediair niveau tussen de 1e 

ploeg en de U21. Dit traject noemen wij het ‘verticale doorstromingstraject’ voor de 

jeugdspeler. 



• Het afvaardigen van één of meerdere reserveploegen voor die spelers uit de eigen 

jeugdopleiding die geen mogelijke toekomst wacht bij de 1e ploeg. Dit traject noemen 

wij het ‘horizontale doorstromingstraject’. 

• Het uitbouwen van een grote, kwalitatieve en ambitieuze jeugdopleiding met 

moderne geest en uitstraling, waar fun en evolutie de centrale waarden zijn. 

• Het beheren van een club waar geen grenzen bestaan tussen jeugd- en volwassen 

voetbal en met een goede, transparante financiële balans als basis. 

• Het organiseren van evenementen specifiek ten goede van de volwassenen, 

evenementen specifiek ten goede van de jeugdwerking en een veelvoud aan 

evenementen met een gezamenlijk en overstijgend karakter. 

• Het beheren van een club met een duidelijke sportieve en niet-sportieve 

structuur waarbij beide zuilen eigen beslissingsbevoegdheden hebben, maar 

ook overlapping d.m.v. een systeem waarbij bepaalde leden in beide zuilen 

zetelen en telkens aangevuld worden door specialisten. Het Sportief Comité 

dient de volledige sportieve werking, van U6 t.e.m. 1e ploeg, onder haar hoede 

te nemen. Op dit moment bestaat er echter ook al een zeer geoliede 

samenwerking. 

• Het beheren van een club met een duidelijke hoofd- en jeugdstructuur, met 

autonomie binnen de eigen beslissingsdomeinen en onderlinge 

inwisselbaarheid (bijvoorbeeld GC-jeugdsecretaris). Het Jeugdbestuur kan dus 

autonoom werken zonder een club in een club te vormen. 

• Het bestendigen van een modern en transparant communicatiebeleid. 

• Via een eigen, professionele website (www.vcbertemleefdaal.be) met ouders, 

supporters en bezoekers. 

• Via sociale media (Facebook, WhatsApp-groepen en Twitter  

(https://twitter.com/@VCBenL) met ouders en spelers (informele 

communicatie). 

• Via het digitale  communicatie- en databaseplatform ProSoccerData (formele 

communicatie). 

• Via een eerlijke en open communicatiesfeer tussen de sportieve actoren 

(Sportief Manager/TVJO en trainer) en de spelers, opdat iedereen beseft waar 

hij/zij staat in de verschillende sportieve processen van de club. 

• Via een eerlijke en open communicatiesfeer tussen de verschillende comités 

en bestuursentiteiten. 

• Het bestendigen van de club- en jeugdwerkingsuitstraling binnen de eigen gemeente 

en vergroten van deze uitstraling binnen de provincie. 

• Het bestendigen van een clubsfeer waarbij niemand zich uitgesloten voelt en elkeen 

gerespecteerd wordt voor zijn eigenheid, in combinatie met de eigenheid en leefregels 

van de club. 

• Het bestendigen van een duidelijk onderscheid tussen differentiatie en integratie, 

waarbij integratie los van leeftijd, ras, religie, geslacht, geaardheid en financiële of 

sociale mogelijkheden voor elkeen op een positieve manier kan verlopen. 


